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Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro 2009 m. sausio 15 d. 

 įsakymu Nr. ĮV-12 

 (Lietuvos Respublikos  kultūros ministro 2010 m. 

                                    sausio 12 d.  įsakymo Nr. ĮV- 17 redakcija) 

 

 

TIPINĖ MUZIEJAUS VEIKLOS METINĖS ATASKAITOS FORMA 
 

BIRŠTONO MUZIEJAUS 
2015  M.  VEIKLOS ATASKAITA 

 

Veiklos sritis Buvo planuota Pasiektas rezultatas Atsakingas asmuo 
I. ADMINISTRACINĖ 

VEIKLA 
   

1. Muziejaus tarybos darbas 

(posėdžių skaičius, svarbiausi 

svarstyti klausimai ir priimti 

sprendimai) 

1 POSĖDIS 1 POSĖDIS 

Svarstyta: 

Muziejaus renginių organizavimas. 

Priimta: 

2015 m. muziejaus renginių planas. 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

2. Muziejaus vidaus darbo 

tvarką reguliuojančių 

dokumentų rengimas (kokiu 

tikslu ir kada patvirtinti nauji 

dokumentai) 

  Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

3. Muziejinės veiklos sutarčių 

su Lietuvos ir užsienio 

organizacijomis rengimas 

(kokios, kada pasirašytos, 

trumpas apibūdinimas, 

galiojimo laikas) 

Pasirašyti 

bendradarbiavimo sutartį 

su mokyklomis ir kitomis 

įstaigomis. 

Pasirašytos 3 sutartys: 

 

1) Bendradarbiavimo sutartis su Birštono Vienkiemio Darželiu-

mokykla // 2015-04-16 // Bendradarbiauti organizuojant edukacinę 

veiklą, bendrus renginius, bei kurti bendrus projektus. 

2) Paslaugų teikimo sutartis su Birštono TIC // 2015-06-09 // 

Bendradarbiauti teikiant TIC lankytojams muziejaus (gidų) 

paslaugas. 

3) Sutartis su Mažąja bendrija „Čiulba Ulba“ dėl atlygintinų 

paslaugų teikimo // 2015-09-17 // teikti atlygintinas muziejaus 

(edukacines ir gidų) paslaugas. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 
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4. Projektinė veikla (projekto 

pavadinimas, kokiems 

fondams teiktos paraiškos, 

koks gautas finansavimas) 

Kultūros rėmimo fondui 3 

projektus. 

Pateikta paraiška Kultūros tarybai,  projektas „Audiogidas – pagalba 

muziejininkui“. (Gautas finansavimas: 7200 eur). 

 

Pateikta paraiška Kultūros tarybai.  Tarptautinis projektas  

"Akademiko Nikodemo Silvanavičiaus kūrybos ir gyvenimo keliu 

nuo Vileikos (Baltarusija) iki Birštono (Lietuva)" (finansavimas 

nesuteiktas). 

 

Pateikta paraiška Kultūros tarybai.  Birštono muziejaus 

interaktyvios istorinės ekspozicijos vaikams ir jaunimui sukūrimas. 

(finansavimas nesuteiktas) 

 

Parengta medžiaga tarptautiniams projektui „Žmonės, gatvės, 

namai“ gautas dalinis finansavimas iš NORDEN fondo. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Direktorės pavaduotojas 

Vytautas 

Šeškevičius 

 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

5. Kiti darbai    
II. MUZIEJAUS RINKINIAI:    
1. Eksponatų įsigijimas    

1.1. Rinkinių komisijos darbas 

(posėdžių skaičius, svarstyti 

klausimai) 

3 POSĖDŽIAI I posėdis. 

Dėl eksponatų perkėlimo į pagalbinį fondą ir nurašymo. Neįvyko 

II posėdis. 

Dėl muziejaus ekspozicijų atnaujinimo.Nuspręsta atnaujinti 

muziejaus ekspozicijas: 

1. Šiuolaikinis Birštonas; 

2. Sanatorijnis gydymas Birštone; 

3. Kalbininko  baltisto Jono Kazlausko  ekspozicija. 

III posėdis. 

Dėl muziejaus eksponatų skaitmeninimo, LIMIS.Nuspręsta: 

1. Tęsti skaitmeninimo darbus LIMIS sistemoje, atrenkant 

svarbiausius kurorto istorijai eksponatus. 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

1.2. Eksponatų įsigijimas 

(kokiu būdu, kiek, į kokius 

rinkinius įsigyta) 

20 EKSPONATŲ 

Dovanojimo būdu. 

Viso įsigyta 55 eksponatai: 

Į pagrindinį fondą  //  dovanojimo būdu - 30 eksponatai. 

Į pagalbinį fondą  //  dovanojimo būdu -  2 eksponatai. 

Į pagalbinį fondą  // 23 vnt. karštu vašku margintų ir cheminiais 

dažais dažytų margučių; sakralinio muziejaus rinkinys 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 
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1.3. Ekspedicijos, išvykos 

(vieta, trukmė, dalyviai) 
6 EKSPEDICIJOS Surengta 10 ekspedicijų: 

 

1) Išvyka pas žymaus ratelninko dukrą Danutę Urmanavičiūtę- 

Brazionienę į Stakliškes, Prienų raj.  (1 dienos) 

2) Išvyka pas Petrą Talačką,į Jiezną Prienų rajone. ( 1 dienos) 

3) Ekspedicija į Siponių kraštą surinkti eksponatus parodai 

,,Mūsų krašto tautodailės raštai ir ženklai“. 

4) Ekspedicija į Siponių kraštą surinkti eksponatus parodai 

,,Mūsų krašto tautodailės raštai ir ženklai“. 

5) Ekspedicija į Jundeliškių kraštą surinkti eksponatus parodai 

,,Mūsų krašto tautodailės raštai ir ženklai“. 

6) Ekspedicija į Nemajūnų bažnyčią, 

7) Ekspedicija vyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo 

keliais, Lietuva. 

8) Ekspedicija pas Voseliūnų kaime gyvenančią buvusią audėją 

(gim. 1933 m.) Anelę Tamošiūnienę. 

9) Ekspedicija į Nemajūnų kapines. 

10) Ekspedicija pas buvusias Žemaitkiemio, Naudžiūnų, 

Vaitiškių, Matiešionių kaimų audėjas. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės pavaduotojas 

Vytautas 

Šeškevičius 

 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 

1.4. Kiti darbai    
2. Eksponatų apskaita    

2.1. Pirminė apskaita (išrašytų 

priėmimo aktų, įrašytų 

eksponatų į pirminės apskaitos 

knygas skaičius) 

Išrašyti 35 priėmimo akts, 

35 eksponatų įrašyti  i 

pirminės apskaitos 

knygas. 

Išrašyti 3 priėmimo aktai, 32 eksponatai įrašyti  į pirminės apskaitos 

knygas. 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

2.2. Inventorinimas 

(suinventorintų pagrindinio, 

pagalbinio fondo eksponatų 

skaičius) 

Suinventorinti 100 

pagrindinio ir pagalbinio 

fondo eksponatų 

Suinventorinta 32 eksponatai Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

2.3. Kartotekos (išrašytų 

kortelių skaičius) 
Išrašyti 35 korteles Išrašytos 4 kortelės Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 
2.4. Nurašymas, perkėlimas 

(kiek eksponatų nurašyta, 

perkelta ir kodėl) 

Perketi iš pagrindinio 

fondo į pagalbinį  fondą 4 

eksponatus,3 pagalbinio 

- Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 
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fondo nurašyti dėl blogos 

būklės. 
2.5. Kiti darbai    
3. Eksponatų apsauga ir 

priežiūra 
   

3.1. Rinkinių tikrinimas 

(tikrintos eksponatų grupės, 

juose esančių eksponatų 

skaičius, tikrinimo rezultatai) 

Patikrinti BI,BIII,BS ir 

B.Pm. rinkiniuose 

esančius eksponatus 

- Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

3.2. Konservavimas, 

restauravimas (nurodyti 

konservuotų / restauruotų 

eksponatų grupes, kiekį, 

užpildytų pasų skaičių), 

Rstauruoti, konservuoti 49 

eksponatus 

(knygos,fotografija, 

dokumentai, 

grafika,archeologija,baldai

,etnografija,oda,tekstilė,ke

ramika,metalo dirbiniai 

                                    - Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

3.3. Restauravimo tarybos 

darbas (posėdžių skaičius, 

svarstyti klausimai) 

   

3.4. Eksponatų saugojimo 

sąlygų tikrinimas (nurodyti 

patikrintų saugyklų, salių 

kiekį, atliktus  pagrindinius 

priežiūros ir tvarkymo darbus) 

Vykdyti nuolatinę 1 fondų 

patalpos ir  8 ekspozicijos 

salių mikroklimato 

pokyčių stebėsena ir 

koregavimas. 

Buvo vykdoma nuolatinė stebėsena. 

 

Pagal „Prevencinis konservavimas muziejuose“ projektą  parengta 

„Birštono muziejaus būklės vertinimo ataskaita“ (VU 

Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra). 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

3.5. Kiti darbai    
III. LANKYTOJŲ 

APTARNAVIMAS 
   

1.Muziejaus lankytojai (pagal 

filialus, tikslines grupes) 
Aptarnauti per metus  14 

000 muziejaus lankytojų: 

Birštono muziejuje  

(Vytauto g. 9)  - 7000; 

Struktūriniame padalinyje 

Birštono sakraliniame 

muziejuje  (Birutės g. 10) 

- 7000. 

 

PER METUS APTARNAUTA – 20670 LANKYTOJAI: 

Birštono muziejuje (Vytauto g. 9) – 9260 lankytojai. 

Sakraliniame muziejuje (Birutės g. 10) – 11410 lankytojai. 

 

Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + aptarnauti 

lankytojai muziejuje): 27340 lankytojai. 

 

  

PAGAL FILIALUS IR TIKSLINES GRUPES 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės pavaduotojas 

Vytautas 
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Pravesti  300 ekskursijų: 

Birštono muziejuje  

(Vytauto g. 9)  - 120; 

Struktūriniame padalinyje 

Birštono sakraliniame 

muziejuje  (Birutės g. 10) 

- 180. 

 

Surengti  200 edukacinių 

užsiėmimų: 

Birštono muziejuje  

(Vytauto g. 9)  - 80; 

Struktūriniame padalinyje 

Birštono sakraliniame 

muziejuje  (Birutės g. 10) 

- 120. 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 

 

Pavieniai lankytojai – 3092 

Iš jų: 

Vaikai –  325    

Suaugusieji  –  2570 

Užsieniečiai –  197 

 

Ekskursijų skaičius –  129 

Iš jų: 

Vaikų ekskursijų – 53 

Suaugusiųjų ekskursijų –  66 

Užsieniečių  ekskursijų –   10 

 

Ekskursijų dalyvių skaičius –  2964 

Iš jų: 

Vaikai –  1107 

Suaugusieji –  1720 

Užsieniečiai – 137 

 

Edukacinių temų skaičius – 9    

Edukacinių  užsiėmimų vyko  –    102 

Edukacijų dalyvių skaičius –   2110 

 

Renginių muziejuje vyko –   11 

Renginių dalyvių skaičius –  1094 

Parodų vyko per metus –  14 

 

Kilnojamų parodų (parengtų iš Birštono muziejaus fondų) skaičius – 

5 ( iš jų 2 tarptautinės parodos užsienyje). 

Kilnojamųjų parodų, vykusių ne muziejuje lankytojų skaičius -   

4170 

 

Šeškevičius 

 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 

 

Salių prižiūrėtojos: 

Rūta Mickevičienė 

Joana Kliucevičienė 
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Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + aptarnauti 

lankytojai muziejuje): 13430 lankytojai. 

 

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, Birštonas) 

 

Pavieniai lankytojai – 3682 

Iš jų: 

Vaikai – 349     

Suaugusieji  – 3145 

Užsieniečiai – 188 

 

Ekskursijų skaičius –  185 

Iš jų: 

Vaikų ekskursijų – 109 

Suaugusiųjų ekskursijų –  69 

Užsieniečių  ekskursijų –   7 

 

Ekskursijų dalyvių skaičius – 4022, 

iš jų: 

Vaikai – 2183 

Suaugę – 1721 

Užsieniečiai –118 

  

Edukacinių temų skaičius – 9    

Edukacinių  užsiėmimų vyko  –    167 

Edukacijų dalyvių skaičius –   3060 

Renginių muziejuje vyko –   15 

Renginių dalyvių skaičius –  639 

Parodų vyko per metus –  21 

Kilnojamų parodų (parengtų iš Birštono muziejaus fondų) skaičius – 

4 

Kilnojamųjų parodų, vykusių ne muziejuje lankytojų skaičius -   

2500. 
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Bendras lankytojų skaičius (Kilnojamos parodos + aptarnauti 

lankytojai muziejuje): 13910 lankytojai. 

 
2. Edukacinės programos 

(nurodyti tęsiamų ir naujų 

programų temas, kokioms 

lankytojų grupėms jos skirtos, 

kur ir kada vyko) 

Tęsti jau esamas  

tradicines  ir kalendorinių 

švenčių edukacinės 

programas. Parengti 3 

naujas edukacines 

programas. 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9) 

 

       Tęsiamos 7 edukacinės programos: 

 „Mūsų senolių buities paslaptys“ — I-VIII kl. moksleiviams             

// Birštono muziejus // 2015-01-02 – 2015-12-31. 

 „Lietuvių liaudies rateliai ir žaidimai“ — priešmokyklinio 

amžiaus vaikams ir I-IV kl. moksleiviams // Birštono 

muziejus  // 2015-01-02 – 2015-12-31. 

  „Birštono mineralinio vandens šaltiniai“ visoms amžiaus 

grupėms // Birštono muziejus // 2015-01-02 – 2015-12-31. 

 „Velykinis margutis“ — įvairaus amžiaus moksleiviams ir 

suaugusiems // Birštono muziejus // 2015-03-01 – 2015 04-

30. 

  „Įmink paslaptį ir surask lobį“  — III-VIII kl. moksleiviams 

// Birštono muziejus // 2015-01-02 – 2015-12-31. 

  „Kalėdinis atvirukas“ — Moksleiviams ir suaugusiems //  

Birštono muziejus // 2015-11-20 – 2015 12-31. 

 Teminės edukacijos pagal veikiančias parodas. — įvairaus 

amžiaus moksleiviams ir suaugusiems // Birštono muziejus 

// 2015-01-02 – 2015-12-31. 

 

      Parengtos 2  naujos edukacinės programos: 

 „Prakalbinkime tautodailės raštą“ visoms amžiaus grupėms 

// Birštono muziejus // 2015-01-02 – 2015-12-31. 

 „Skrebinimas“ visoms amžiaus grupėms // Birštono 

muziejus // 2015-01-02 – 2015-12-31. 

 

 Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, Birštonas) 

 

      Tęsiamos 7 edukacinės programos: 

 Belaukiant šv. Valentino dienos (III – IV kl. mok); sakralinis 

 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 
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muziejus; 

 Marginkime Velykų margutį drauge (mokiniams ir 

suaugusiems), sakralinis muziejus; 

 Knyga – versmė, teikianti dvasiai stiprybę (mokiniams I – 

IV kl.), sakralinis muziejus; 

 Kryždirbystė Lietuvoje (mokiniams V – XII klasių), 

sakralinis muziejus; 

 Kaip atsiranda vaško žvakė ? (II – IV kl. mok. V – VIII kl. 

mok. ir IX – XII kl. mok., suaugusiems), sakralinis 

muziejus; 

 Kvepiantis miesto simbolis – banginukas (I – IV kl. mok. ir 

V – VIII kl. mok., suaugusiems), sakralinis muziejus; 

 Dievo tarno vyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystės 

keliu (II – V kl. mok.), sakralinis muziejus. 

 

        Parengtos 2  naujos edukacinės programos: 

 Aprenk puodelį mezginiu (VI – XI kl. mok.), sakralinis 

muziejus; 

 Sukurk savo monogramą ir išsiuvinėk (VII – XII kl. mok.), 

sakralinis muziejus. 

 
3. Muziejaus renginiai 

(nurodyti renginių 

pavadinimus, laiką ir vietą) 

Istorinėms datomas skirti 

renginiai, 2015 m. 

muziejų keliui, skirti 

renginiai ir kultūriniai 

renginiai ir muziejuje 

veikiančių  autorinių 

parodų  pristatymai. Viso 

13 renginių. 

 

 

Surengta 26 renginiai: 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 11 renginių: 

 

1) Birštono meno mokyklos Dizaino studijos parodos „Kalėdos 

– dovanų metas“ uždarymas ir Trijų Karalių šventė // 

Birštono muziejus // 2015-01-06 

2) Renginys skirtas sausio 13 dienai paminėti // Birštono 

muziejus // 2015-01-13 

3) Kazio Lazausko fotografijų parodos pristatymas ir 

susitikimas su autoriumi // Birštono muziejus // 2015-02-10 

4) Renginys su darželio ,,Vyturėlis“ auklėtiniais, skirtas kovo 

11 dienai paminėti // Birštono muziejus // 2015-03-07 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės pavaduotojas 

Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 
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5) Renginys, skirtas Justino Marcinkevičiaus 85-osioms 

gimimo metinės „Lig smerčio įsimylėjęs Birštoną“ // 

Birštono muziejus // 2015-04-17 

6) Tarptautinė muziejų akcija „Muziejų naktis 2015“                

// Birštono muziejus // 2015-05-16 

7) Parodos „Mūsų  krašto tautodailės raštai ir ženklai“  

pristatymas // Birštono muziejus // 2015-05-16 

8) Renginys, skirtas liepos 6-ajai „Giedokime Tautinę Giesmę“ 

// Birštono muziejus // 2015-07-06 

9) Birštono muziejaus akcija visuomenei. Kelionė į Saulės 

kapines ir Antakalnio kapines Vilniuje aplankant žymių 

krašto žmonių kapus. // Birštonas – Vilnius – Birštonas // 

2015-07-31 

10) J. Kazlausko 85-ųjų gimimo metinių paminėjimas           

11) // J.Kazlausko tėviškėje Matiešionyse// 2015-08-01 

12) Renginys „Paveldėkime savo ateitį“ , skirtas Europos 

paveldo dienai. Tarptautinės parodos „Žmonės, gatvės, 

namai“ // Birštono muziejus // 2015-09-18 

 

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, Birštonas) 15 renginių. 

 

1) Kilnojamos Dievo tarno T. Matulionio parodos pristatymas 

// Alytaus teatras // vasario mėn. 7 d. 

2) Dailininko V. Švarlio parodos atidarymas // sakralinis 

muziejus // vasario mėn. 12 d. 

3) Kilnojamos Dievo tarno T. Matulionio parodos pristatymas, 

// Alytaus šv. Benedikto gimnazija //  kovo mėn. 9 d. 

4) M. Rastenienės parodos pristatymas // sakralinis muziejus // 

balandžio mėn. 10 d. 

5) D. Banienės kūrybinių darbų parodos atidarymas // 

sakralinis muziejus // gegužės mėn. 14 d. 

6) Parodos “…duosiu nusišluoscyt rankšluosčiu dailiu” 

pristatymas, birželio mėn. 12 d., sakralinis muziejus; 

7) H. Bartkutės parodos atidarymas // sakralinis muziejus // 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 
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liepos mėn. 2 d. 

8) Mikuličiūtės tapybos darbų parodos atidarymas // sakralinis 

muziejus // rugpjūčio mėn. 4 d. 

9) Vienuolių palapinių šventės vykusios Vilniuje Bernardinų 

sode aptarimas // sakralinis muziejus // rugsėjo mėn. 3 d. 

10) Japonų popieriaus washi meistro p. Sadao Mino parodos 

pristatymas  ir susitikimas su Japonijos ambasadoriumi // 

sakralinis muziejus //  rugsėjo mėn. 8 d. 

11) G. Markučio parodos pristatymas // sakralinis muziejus //  

spalio mėn. 8 d. 

12) Susitikimas su domininkonų vienuoliu broliu Pijumi OP, // 

sakralinis muziejus // lapkričio mėn. 26 d. 

13) Susitikimas su Tarptautinio judėjimo “Motinos maldoje” 

koordinatore Lietuvoje V. Cicėniene // sakralinis muziejus // 

lapkričio mėn. 29 d. 

14) Kilnojamos T. Matulionio parodos pristatymas, Merkinės 

Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centras // sakralinis 

muziejus //  lapkričio mėn. 29 d. 

15) Sakralinio muziejaus 15-mečio paminėjimas // sakralinis 

muziejus //  gruodžio mėn. 21 d. 
4. Muziejaus interneto 

svetainės plėtra (kas ir kaip 

buvo atnaujinta) 

Nuolat atnaujinti 

svetainėje esančią 

informaciją. 

Nuolat atnaujinama Birštono muziejaus ir Sakralinio muziejaus 

svetainės informacija. 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 
5. Fondų lankytojų 

aptarnavimas (nurodyti 

aptarnautų lankytojų grupes ir 

skaičių) 

Pagal galimybes priimti 

interesantus ir suteikti 

informciją. 

Aptarnauti  renginio ,,Birštono valdžia-jaunimo rankose“ dalyviai, 

Birštono gimnazijos moksleiviai. 

Aptarnauti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 

Muzeologijos katedro projekto ,,Prevencinis konservavimas 

muziejuose“ rengėjus.( 3 lankytojai) 

Aptarnauta LM ISC LIMIS mobiliosios skaitmeninimo grupė (6 

asmenys). 

Pavieniai asmenys, rašantys bakalauro arba magistro laipsnio 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės pavaduotojas 



 11 

darbus; 7 asmenys 

 

Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 
6. Kita veikla  Edukacija „Velykinio margučio marginimo būdų įvairovė – nuo 

seniausio iki šiandienos technologijų“ Matiešionių krašto 

bendruomenės namuose adresu Puzonių kaimas Birštono seniūnija. 

 

Dalyvauta tarptautiniame renginyje Japonijos ambasadoje Japonijos 

imperatoriaus Akihito, 125-ojo Japonijos valdovo jubiliejaus 

iškilmėse, šiemet švenčiančio savo 80-ąjį gimtadienį. 

 

Parengta Neformaliojo vaikų švietimo programa „POPIERIAUS 

SKREBINIMO TRADICIJOS LIETUVOS KULTŪROJE“. Vesti 

užsiėmimai Birštono vienkiemio darželyje-mokykloje ir Birštono 

gimnazijoje. Užsiėmimuose dalyvavo 37 vaikai. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Direktorės pavaduotojas 

Vytautas 

Šeškevičius 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 
IV. EKSPOZICIJOS IR 

PARODOS 
   

1. Ekspozicijų ir parodų 

teminių planų bei koncepcijų 

rengimas (pavadinimai, 

trumpas apibūdinimas) 

Parodų, skirtų sausio13-

ajai, vasario 16-ajai, kovo-

11 -ajai dienoms paminėti 

teminių planų sudarymas, 

eksponatų atranka ir 

išdėstymo planų 

sudarymas, eksponatų ir 

istorinės medžiagos 

išdėstymas. 

Parengti parodų ir ekspozicijų teminiai planai ir koncepcijos: 

 

1) Parodos, skirtos vasario 16-ajai planas. // Birštono muziejus. 

2) Parodos, skirtos kovo 11-ajai planas. // Birštono muziejus. 

 

3) Paruošta koncepcija tarptautinei parodai ,,Žmonės,gatvės, 

namai. Kultūra ir istorijos paveldas Baltijos pajūrio 

kurortuose// Birštono muziejus. 

4) Parengtas parodos „Duosiu nusišluostyt rankšluosčiu 

dailiu..“ teminis planas ir koncepcija. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 
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2. Atnaujintos ekspozicijos 

(pavadinimas ir vieta, 

nurodant filialą) 

Atnaujinti senas 

ekspozicijas. 

1. Atnaujinta ,,Birštono kurorto draugystės ryšių 

ekspozicija“//Birštono muziejus 

2. Atnaujinta kalbininko baltisto Jono Kazlausko 

ekspozicija//Birštono muziejus 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

3. Parodos muziejuje 

(pavadinimas, vieta, laikas) 
Kauno menų darželio 

„Etiudai“ vaikų darbelių 

paroda 

Surengti 19 parodų. Viso surengta 34 parodos: 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9, Birštonas) 14  parodų: 

 

1) Birštono meno mokyklos paroda „Kalėdos dovanų metas“ // 

Birštono muziejus //  2015-01-01 – 2015-01-06 

2) Birštoniečio fotografo Kazio Lazausko fotografijų paroda 

„Iš paukščio skrydžio“ // Birštono muziejus //  2015-01-08 – 

2015-02-11 

3) Paroda, skirta vasario 16-ajai paminėti „Vasario 16-osios 

minėjimai 1989-1990 metais“ // Birštono muziejus //  2015-

02-13 – 2015-03-05 

4) Birštono lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikų piešinių paroda 

„MANO GIMTINĖ – LIETUVA“  // Birštono muziejus //  

2015-03-07 – 2015-04-15 

5) Fotografijų paroda, skirta poeto, dramaturgo, vertėjo Justino 

Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms paminėti // 

Birštono muziejus // 2015-04-17 – 2015-05-13 

6) Neįgaliųjų plenero tapybos darbų  paroda, skirta poeto, 

dramaturgo, vertėjo Justino Marcinkevičiaus 85-osioms 

gimimo metinėms paminėti // Birštono muziejus // 2015-04-

17 – 2015-05-13 

7) Liaudies meno paroda „Mūsų krašto tautodailės raštai ir 

ženklai“ // Birštono muziejus // 2015-05-16 – 2015-07-31 

8) Birštono meno mokyklos Dizaino studijos darbų paroda 

„Lino kelias“ // Birštono muziejus //  2015-06-19 – 2015-08-

31 

9) Skulptoriaus, pedagogo Alvydo Urbiečio medžio skulptūrų 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės pavaduotojas 

Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 
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paroda „Medinės metaforos“ // Birštono muziejus //  2015-

06-19 – 2015-07-17 

10) Tarptautinė paroda „Žmonės, gatvės, namai“ // Birštono 

muziejus //  2015-09-18 – 2015-11-02 

11) Algimanto Sakalausko kūrybinių darbų paroda // Birštono 

muziejus //  2015-11-05 – 2015-12-09 

12) Nemajūnų dienos centro vaikų kūrybinių darbų paroda 

„Lipdyba iš molio ir dekoravimas angobomis“ // Birštono 

muziejus //  2015-12-11 – 2015-12-31 

13) Birštono Vienkiemio darželio-mokyklos ir Birštono 

gimnazijos moksleivių kūrybinių darbų paroda „MANO 

ALBUMAS“ // Birštono muziejus //  2015-12-11 – 2015-12-

31 

14) Birštono meno mokyklos paroda „Kalėdos dovanų metas“ // 

Birštono muziejus //  2015-12-11 – 2015-12-31 

 

Birštono sakralinis muziejus  (Birutės g. 10, Birštonas) 20  parodų. 

 

1) Dailininko V. Švarlio vitražų fotografijų paroda // sakralinis 

muziejus //  2015-02-12 – 2015-04-02 

2) Prienų dizaino studijos moterų paveikslų iš odos paroda 

(vad. mokyt. V. Krasauskienė) // sakralinis muziejus // 2015-

02-03 – 2015-04-02 

3) Dailininkės B. Šležienės fotografijų paroda „Improvizacijos“ 

// sakralinis muziejus // 2015-03-06 – 2015-05-13 

4) Tautodailininkės A. Lampickienės margučių paroda  // 

sakralinis muziejus // 2015-03-18 – 2015-04-22 

5) Iš sakralinio muziejaus fondų margučių paroda // sakralinis 

muziejus // 2015-03-07 -2015-04-20   

6) Dailininkės M. Rastenienės tapybos darbų paroda „Pažinimo 

kelias“ // sakralinis muziejus // 2015-04-02 – 2015-05-13 

7) Birštono meno mokyklos suaugusių dizaino studijos (mokyt. 

V. Krasauskienė) mokinės D. Banienės autorinė paroda // 

sakralinis muziejus // 2015-05-04 – 2015-06-04   
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8) Lietuvos muziejų kelio „Liaudies meno grožis“ Dzūkijos 

regiono paroda „ ... duosiu nusišluoscyt rankšluosčiu dailiu“ 

// sakralinis muziejus // 2015-05-15 – 2015-06-28 

9) Dailininkės V. Balčiūnienės keramikos darbų paroda // 

sakralinis muziejus // 2015-06-05 – 2015-07-28   

10) Dailininkės H. Bartkutės tapybos darbų paroda // sakralinis 

muziejus // 2015-07-02 – 2015-08-25   

11) Dailininkės I. Mikuličiūtės tapybos darbų paroda // 

sakralinis muziejus // 2015-07-31 – 2015-09-07   

12) Dailininkų Birštono plenero darbų paroda (dail. R. 

Averincevas, Irena Mika, A. Pauliukas, S. Straigis) // 

sakralinis muziejus // 2015-07-31 – 2015-09-15   

13) Japono p. Sadao Mino rankų darbo washi popieriaus darbų 

paroda  // sakralinis muziejus //  2015-09-08 – 2015-10-08 

14) Tarptautinio projekto „Žmonės, gatvės, namai“ Pernu 

(Estija) ir Hanko (Suomija) kurortų parodos // sakralinis 

muziejus // 2015-09-18 – 2015-10-08   

15) G. Markučio tapybos paroda „Apmąstymai ir meditacijos“ // 

sakralinis muziejus // 2015-10-08 – 2015-11-20   

16) Kauno Dailės gimnazijos 7 klasės mokinių vasaros plenero 

Birštone darbų paroda // sakralinis muziejus // 2015-10-08 – 

2015-12-20   

17) Dailininkės R. Žmuidienės darbų paroda „Sielraščiai“ // 

sakralinis muziejus // 2015-11-20 – 2015-12-20  A. 

Žukausko darbų paroda // sakralinis muziejus // 2015-12-20 

– 2016-02-02   

18) Birštono meno mokyklos mokinių Kalėdinių darbų paroda: 

keramikos ir piešinių (mokyt. E. Janušaitienė, L. 

Petraškienė, R. Mekionienė) // sakralinis muziejus // 2015-

12-16 – 2016-02-05   

19) Pauliaus Kriuko siuvinėtų darbų paroda  // sakralinis 

muziejus // 2015-12-20 – 2016-02-15 
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4. Parodos kituose muziejuose 

ir institucijose Lietuvoje ir 

užsienyje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

Surengti 3 parodas. Viso surengtos 9 parodos: 

 

Parodos parengtos iš Birštono muziejaus fondų: 

1) „Birštonas tarpukariu“ // Birštono sanatorija „Versmė“ // 

2015-01-01 – 2015-12-01 

2) Tarptautinė paroda „Žmonės, gatvės, namai“ // Sopotas 

(Lenkija)  //  2015-07-07 – 2015-07-31 

3) Tarptautinė paroda „Žmonės, gatvės, namai“ // Jurmala 

(Latvija)  //  2015-08-03 – 2015-09-04 

4) „Laiko ženklai XX a. Birštono architektūroje“ // Nemuno 

kilpų regioninio parko direkcija // 2015-01-01 – 2015-07-13 

ir 2015-08-26 – 2015-12-31 

5) „Laiko ženklai XX a. Birštono architektūroje“// Nemajūnų 

dienos centras // 2015-07-14 – 2015-08-25 

6) Kilnojama Dievo tarno Teofiliaus Matulionio paroda  // 

Alytaus švento Benedikto gimnazijoje // 2015-02-20 – 2015-

04-05   

7) Kilnojama Dievo tarno Teofiliaus Matulionio paroda  //  

Prienų muziejuje // 2015-04-06 – 2015-06-15   

8) Kilnojama Dievo tarno Teofiliaus Matulionio paroda // 

Merkinės Dzūkų nacionalinio parko lankytojų centre // 

gruodžio mėn. 21 d. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės pavaduotojas 

Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 

5. Virtualios parodos 

(pavadinimas, tinklalapio 

adresas) 

   

6. Bendradarbiavimas su kitais 

muziejais (kokioms parodoms, 

kokių ir kiek eksponatų 

paskolinta) 

 Bendradarbiaujame su Pietų Lietuvos muziejais, kartu dalyvaujame 

Pietų Lietuvos muziejininkų susitikimuose. 

 

Lietuvos muziejų kelio „Liaudies meno grožis“ Dzūkijos regiono 

paroda „ ... duosiu nusišluoscyt rankšluosčiu dailiu“; Alytaus 

kraštotyros muziejus austinių rankšluosčių 54 vnt., 17 vnt. 

rankšluostinių drožtų kaimo meistrų. 

 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 
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7. Kiti darbai Dalyvavimas  Knygų  

mugėje- parodoje Vilniuje 

Litexpo parodų rūmuose. 

2015-02-19 dalyvavome Knygų  mugėje- parodoje Vilniuje Litexpo 

parodų rūmuose, pristatytos dvi edukacinės programos: 

„Skrebinimas“ ir „Baltų simbolių mįslės“ 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 
V. LEIDYBINĖ IR 

MOKSLINĖ VEIKLA 
   

1. Katalogų, mokslinių ir kitų 

leidinių, įskaitant 

elektroninius, rengimas ir 

leidyba (autorius, 

pavadinimas, apimtis 

Paruošti elektroninį leidinį 

,,Mineralinio vandens 

šaltiniai ,,Vytautas“ir 

,,Birutė“ senosiose 

fotografijose (1 CD) 

Negautas finansavimas iš Kultūros tarybos Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

2. Informacinių leidinių 

(bukletų, kvietimų, plakatų ir 

kt.) rengimas ir leidyba 

(kokiomis kalbomis) 

Parengti muziejuose 

vykstančių parodų bei 

renginių plakatus, 

informacinius skelbimus ir 

kvietimus. 

 

Birštono muziejus (Vytauto g. 9) 

 

Iš muziejaus resursų išleista: 

Plakatų – 30 (360 vnt.) (lietuvių k.) 

Kvietimų – 11  (550 vnt.) (lietuvių k.) 

Bukletas – 1 (150  vnt.) (lietuvių k.) 

 

 

Sakralinis muziejus (Birutės g. 10) 

Iš muziejaus resursų išleista: 

Sakralinio muziejaus 2016 m. kalendoriai – (200 vnt.) 

Plakatų – 36 (450 vnt.) (lietuvių k., rusų k.) 

Kvietimų – 15 (450 vnt.) (lietuvių k.) 

Bukletas – 1  (200 vnt.)  (lietuvių k.) 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 

3. Publikacijų kultūros ir 

periodinėje spaudoje rengimas 

(autorius, pavadinimas, 

leidinys) 

 

Paruošti 10 straipsnių iš 

Birštono muziejaus 

rinkinių ir istorine 

tematika. 

Paruošti 10 straipsnių apie 

renginius. 

Parengta 41  publikacija apie Birštono muziejaus veiklą iš kurių: 

-  15 parengė Birštono muziejaus darbuotojai. 

-  26 parengė spaudos atstovai. 

1. Laikraščio ,,Gyvenimas“ priedas ,,Birštono versmės“: 

Birštono savivaldybėje paminėta Sausio 13-oji – Laisvės 

gynėjų diena. Birštono savivaldybės informacija 

//Gyvenimas.-2015 sausio 17, p.3. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 
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Apie Sausio 13-osios renginius Birštone. 

2. Pugačiauskaitė Palma 

„Sakraliniame muziejuje – mezgimo terapija“, „Gyvenimas“ 

2015 m. sausio 17 d.  nr. 4; 

3. Kereišienė Irma 

Birštonas iš paukščio skrydžio fotografo Kazio Lazausko 

akimis./Irma Kereišienė.-Iliustr. //Gyvenimas.-2015,sausio 

28, p.8. 

Apie Birštono muziejuje nuo sausio 19 d. veikusią fotografo 

Kazio Lazausko fotografijų parodą ,,Iš paukščio skrydžio“. 

4. Zajančkauskienė, Roma ir Kereišienė, Irma 

Birštono muziejininkai dalyvavo XVI tarptautinėje knygų 

mugėje./Roma Zajančkauskienė, Irma Kereišienė.-Iliustr. 

//Gyvenimas.-2015,vasario 28, p.6. 

Apie tarptautinę XVI Vilniaus knygų mugę, kurioje 

dalyvavo Birštono muziejininkai. Birštono muziejaus ir 

Sakralinio muziejaus muziejininkai pristatė savo edukacines 

programas. 

5. Valatkienė Daiva 

„Artėjant Šventėms“ //  „Gyvenimas“, 2015 kovo 28 d. 5 p. 

nr. 23; 

Apie edukacinius užsiėmimus Birštono sakraliniame 

muziejuje. 

6. Sabaliauskaitė Angelė 

Žymus kurortologas dr. Vytautas Jurgis Meška./Angelė 

Sabaliauskaitė.-Iliustr. //Gyvenimas.-2015,birželio 17, p.4. 

Straipsnis apie Birštono garbės pilietį, gydytoją kurortologą 

profesorių Vytautą Jurgį Mešką. 

7. Sabaliauskaitė Angelė 

Vanduo gydo viską./Angelė Sabaliauskaitė.-Iliustr. 

//Gyvenimas.-2015,birželio 17, p.4. 

Straipsnis apie Bavarijos kunigą, natūropatinės medicinos 

judėjimo steigėjų Sebastianą Kneipą. Ir jo propaguotą 

gydymą vandeniu- hidroterapiją. 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 



 18 

8. Lazauskienė Dalė 

Tekančios saulės šalies meno paroda sakraliniame 

muziejuje./Dalė Lazauskienė.- Iliustr. //Gyvenimas.-2015 

rugsėjo 12, p.3. 

Straipsnis apie Birštono sakraliniame muziejuje atidarytą 

tradicinio japoniško popieriaus (washi) meistro Sadao Mino 

darbų parodą ,,Popierius įvairiai“. 

9. Zajančkauskienė Roma 

Dievo tarnui Teofiliui Matulioniui atminti.../Roma 

Zajančkauskienė.-Iliustr.//Gyvenimas.-2015, rugsėjo 19,p.4. 

10. Lazauskienė Dalė 

Kvietė paveldėti ateitį./Dalė Lazauskienė.- Iliustr. 

//Gyvenimas.-2015 rugsėjo 26, p.4. 

Straipsnis apie tarptautinės parodos ,,Žmonės, gatvės ir 

mamai. Kultūra ir istorijos paveldas Baltijos pajūrio 

kurortuose“ atidarymą Birštono muziejuje. Paroda parengta 

įgyvendinant bendrą Šiaurės šalių ministrų tarybos ir atskirų 

savivaldybių finansuojamą projektą su Jūrmalos muziejumi 

(Latvija), Piarniu muziejumi (Estija), Komorovo muziejumi 

(Rusija),Sopoto muziejumi (Lenkija), Hanko muziejumi 

(Suomija) ir Birštono muziejumi. 

11. Pugačiauskaitė  Palma 

Menas-jausmo įkūnijimas./Palma Pugačiauskaitė.-

Iliustr.//Gyvenimas.-2015 spalio 17 d., p.4. 

Apie Birštono sakraliniame muziejuje atidarytą Gito 

Markučio tapybos parodą ,,Apmąstymai ir meditacijos“. 

12. Šalomskienė Vilijeta 

Bendradarbiavimas skatina kūrybinius ieškojimus./Vilijeta 

Šalomskienė.-.-Iliustr.//Gyvenimas.-2015 lapkričio 7, p.5. 

Straipsnis apie Muziejų kelio ciklo užbaigimą Dzūkijos 

regione ir 2016 metų projekto ,,Dvarų kultūros atspindžiai‘‘ 

programos aptarimą Birštono muziejuje. 

13. Zajančkauskienė Roma 

„Močiutei Marijai Tamošiūnienei (1915 - 2001) atminti“; 
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laikraštis „Gyvenimas“, ,nr. 76; 

14. Lazauskienė  Dalė 

„Kaip nugyventi sėkmingai‘; „Gyvenimas“, 2015, gruodžio 

9, p.1 .nr. 95; 

Apie susitikimą su dominikonų  vienuoliu broliu Pijumi 

Eglinu 

15. Sabaliauskaitė  Angelė 

Rašytojas Balys Sruoga ir Birštonas./Angelė Sabaliauskaitė.-

Iliustr. //Gyvenimas.-2015, gruodžio 9, p.3. 

Straipsnis apie žymaus lietuvių rašytojo dramaturgo Balio 

Sruogos sąsajas su Birštono kurortu. 1945 metais, grįžęs iš 

Štuthofo koncentracijos stovyklos, B.Sruoga 3 mėnesius, 

nuo liepos 7 iki rugsėjo 15 dienos gydėsi, ilsėjosi ir atgavo 

jėgas ,,Baltojoje viloje“ Birštone. 

16. Pugačiauskaitė Palma 

„Motinų meilė keičia pasaulį“, „Gyvenimas“, 2015 m. 

gruodžio 12 d.  nr. 96; 4 p. 

Apie sakraliniame muziejuje vykusį tarptautinio judėjimo 

„MOTI- 

NOS MALDOJE“ dalyvių susitikimą 

 

17. Laikraščio ,,Naujasis Gėlupis“ priedas ,,Prie Vytauto kalno“: 

18. Asipavičienė Stasė 

Pristatyta paroda ,,Kalėdos - dovanų metas“./Stasė 

Asipavičienė//Naujasis Gėlupis.-2015, sausio 10, p.5. 

Apie Birštono meno mokyklos Dizaino studijos kalėdinių 

darbų parodos ,,Kalėdos – dovanų metas“ pristatymą 

Birštono muziejuje. 

19. Asipavičienė Stasė 

Sausio 13-oji paminėta Birštone“./Stasė 

Asipavičienė//Naujasis Gėlupis.-Iliustr.-2015,  sausio 17, 

p.6. 

Straipsnis apie Sausio 13-osios renginius Birštone. 

20. Šalomskienė Vilijeta 
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Muziejų nakties renginiai Birštono muziejuje./ Vilijeta 

Šalomskienė.Naujasis Gelupis internetinė svetainė.-2015, 

gegužė. 

21. Sabaliauskaitė Angelė 

Žymus kurortologas dr. Vytautas Jurgis Meška./Angelė 

Sabaliauskaitė//Naujasis Gėlupis.Iliustr.-2015, birželio 23, 

p.7 

Straipsnis apie Birštono garbės pilietį, gydytoją kurortologą 

profesorių Vytautą Jurgį Mešką 

22. Sabaliauskaitė Angelė 

,,Vanduo gydo viską“./Angelė Sabaliauskaitė//Naujasis 

Gėlupis.Iliustr.-2015, birželio 23, p.7. 

Straipsnis apie Bavarijos kunigą, natūropatinės medicinos 

judėjimo steigėjų Sebastianą Kneipą.Ir jo propaguotą 

gydymą vandeniu- hidroterapiją. 

23. Sabaliauskaitė Angelė 

Birštono kurortas 1937 metais./Angelė 

Sabaliauskaitė//Naujasis Gėlupis.Iliustr.-2015, liepos 1, p.7. 

24. Asipavičienė Stasė 

Jono Kazlausko premija - jaunam mokslininkui./Stasė 

Asipavičienė//Naujasis Gėlupis.Iliustr.-2015, rugpjūčio 5, 

p.8. 

Straipsnis apie kalbininko, baltisto profesoriaus Jono 

Kazlausko 85-ųjų gimimo metinių minėjimą Matiešionyse. 

25. Asipavičienė  Stasė 

Birštono muziejuje atidaryta tarptautinė paroda./Stasė 

Asipavičienė// Naujasis Gėlupis.Iliustr.-2015, rugsėjo 23, 

p.4. 

Straipsnis apie tarptautinės parodos ,,Žmonės, gatvės ir 

mamai. Kultūra ir istorijos paveldas Baltijos pajūrio 

kurortuose“ atidarymą Birštono muziejuje. Paroda parengta 

įgyvendinant bendrą Šiaurės šalių ministrų tarybos ir atskirų 

savivaldybių finansuojamą projektą su Jūrmalos muziejumi 

(Latvija), Piarniu muziejumi (Estija), Komorovo muziejumi 
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(Rusija),Sopoto muziejumi (Lenkija), Hanko muziejumi 

(Suomija) ir Birštono muziejumi. 

26. Asipavičienė Stasė 

Sakraliniame muziejuje pristatyta Gito Markučio 

paroda./Stasė Asipavičienė// Naujasis Gėlupis.Iliustr.-2015, 

spalio 17, p.7. 

27. Asipavičienė Stasė 

Brolis Pijus- apie gyvenimo tikslą ir prasmę./ Stasė 

Asipavičienė// Naujasis Gėlupis.Iliustr.-2015, gruodžio 

9,p.6. 

Apie susitikimą su Dominikonų vienuoliu broliu Pijumi 

Birštono sakraliniame muziejuje. 

28. Sabaliauskaitė Angelė 

Rašytojas Balys Sruoga ir Birštonas./Angelė Sabaliauskaitė.-

Iliustr. //Naujasis Gėlupis.-2015,  gruodžio 19, p.6. 

Straipsnis apie žymaus lietuvių rašytojo dramaturgo Balio 

Sruogos sąsajas su Birštono kurortu. 1945 metais, grįžęs iš 

Štuthofo koncentracijos stovyklos, B.Sruoga 3 mėnesius, 

nuo liepos 7 iki rugsėjo 15 dienos gydėsi, ilsėjosi ir atgavo 

jėgas ,,Baltojoje viloje“ Birštone. 

29. Asipavičienė  Stasė 

„Kelionė po senuosius Lietuvos vienuolynus ir bažnyčias“, 

„Naujasis Gėlupis“ Nr. 20; 

30. Valatkienė Daiva 

„Artėjant šventoms Velykoms“, „Naujasis Gėlupis“, nr. 26; 

31. Asipavičienė Stasė 

„Vytautas Švarlys – įsiliejęs į Birštono istoriją“, „Naujasis 

Gėlupis“; 

32. Asipavičienė Stasė 

„Paveikslai žavi atlikimo technika ir šviesiomis spalvomis“, 

„Naujasis Gėlupis“, nr. 56; 

33. Prekevičius Mantvydas 

„Birštono gamta vėl nuvilnijo dailininkų potėpiais“, 

„Naujasis Gėlupis“, nr. 65; 
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34. Birštono savivaldybės informacija „Birštone viešėjo  

            aponijos ambasadorius Lietuvoje Toyei Shigeeda“,  

            „Naujasis Gėlupis“, nr. 74; 

35. Asipavičienė Stasė 

„Sakraliniame muziejuje pristatyta Gito Markučio paroda“, 

„Naujasis Gėlupis“, nr. 84; 

36. Suchockienė Jurgita 

„Pirmadienį prasidėjo Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“,  

„Naujasis Gėlupis“, nr.92; 

 

Laikraščio ,Krašto vitrina“ priedas ,,Kurorto aidai“: 

37. Čiapaitė  Vilija 

Dėl darbščiųjų rankų kiekviena diena yra šventė./Vilija 

Čiapaitė//Krašto vitrina.-iliustr.-2015, sausio 4, p.5. 

Apie Birštono meno mokyklos Dizaino studijos kalėdinių 

darbų parodos ,,Kalėdos – dovanų metas“ pristatymą 

Birštono muziejuje. 

38. Čiapaitė  Vilija 

Sausio 13-osios – laisvės gynėjų dienos minėjimas 

Birštone.//Krašto vitrina.-2015 m., sausio 17, p. 5. 

Apie Sausio 13-osios renginius Birštono kurorte. 

39. Čiapaitė Vilija 

Puoselėti lietuvių kalbą, mylėti žmones ir žemę, kuri mus 

išaugino./Vilija Čiapaitė//Krašto vitrina.-iliustr.-2015, 

rugpjūčio 7, p.5. 

Straipsnis apie kalbininko, baltisto profesoriaus Jono 

Kazlausko 85-ųjų gimimo metinių minėjimą Matiešionyse. 

40. Birštono savivaldybės informacija „Vytauto Švarlio paroda 

            ir albumas „Vitražai“, „Krašto vitrina“, nr. 8; 

41. Birštono savivaldybės informacija „Birštone viešėjo 

            Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyei Shigeeda“, „Krašto 

            vitrina“, nr. 37; 
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4. Moksliniai tyrimai (temos)    

5. Mokslinių straipsnių 

rengimas (autorius, 

pavadinimas, leidinys) 

Paruošti 10 mokslinių 

straipsnių įvairiomis 

temomis 

Parengti 6 straipsniai: 

 

1) Žymus kurortologas dr.VytautasJurgisMeška./Angelė 

Sabaliauskaitė.-Iliustr.//Gyvenimas.-2015,birželio 17, p.4. 

Straipsnis apie Birštono garbės pilietį, gydytoją kurortologą 

profesorių Vytautą Jurgį Mešką. 

2) Vanduo gydo viską./Angelė Sabaliauskaitė.-Iliustr. 

//Gyvenimas.-2015, birželio 17, p.4. 

Straipsnis apie Bavarijos kunigą, natūropatinės medicinos judėjimo 

steigėjų Sebastianą Kneipą.Ir jo propaguotą gydymą vandeniu- 

hidroterapiją. 

3) Žymus kurortologas dr. Vytautas Jurgis Meška./Angelė 

Sabaliauskaitė//Naujasis Gėlupis.Iliustr.-2015, birželio 

23,p.7 

Straipsnis apie Birštono garbės pilietį, gydytoją kurortologą 

profesorių Vytautą Jurgį Mešką. 

4) „Vanduo gydo viską“./Angelė Sabaliauskaitė//Naujasis 

Gėlupis.Iliustr.-2015, birželio 23,p.7. 

Straipsnis apie Bavarijos kunigą, natūropatinės medicinos judėjimo 

steigėjų Sebastianą Kneipą.Ir jo propaguotą gydymą vandeniu- 

hidroterapiją. 

5) Birštono kurortas 1937 metais./Angelė 

Sabaliauskaitė//Naujasis Gėlupis.Iliustr.-2015, liepos 1,p.7. 

6) Rašytojas Balys Sruoga ir Birštonas./Angelė Sabaliauskaitė.-

Iliustr. //Naujasis Gėlupis.-2015,  gruodžio 19, p.6. 

Straipsnis apie žymaus lietuvių rašytojo dramaturgo Balio Sruogos 

sąsajas su Birštono kurortu. 1945 metais, grįžęs iš Štuthofo 

koncentracijos stovyklos, B.Sruoga 3 mėnesius, nuo liepos 7 iki 

rugsėjo 15 dienos gydėsi, ilsėjosi ir atgavo jėgas ,,Baltojoje viloje“ 

Birštone. 

 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 
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6. Mokslinių ir kitų 

konferencijų rengimas 

muziejuje (pavadinimas, vieta, 

laikas) 

   

7. Dalyvavimas mokslinėse ir 

kitose konferencijose ne 

muziejuje (tema, vieta, 

dalyviai) 

Lietuvos muziejų 

asociacijos (LMA) 

Rinkinių mokslinio tyrimo 

sekcijos XVI-oji 

konferencija. 

 

Dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) Rinkinių mokslinio 

tyrimo sekcijos XVI-oji konferencija. 

Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje Jurmaloje (Latvija), skaitytas 

pranešimas apie Birštono kurorto istoriją. (Vilijeta Šalomskienė). 

Dalyvauta Infoturo Vilniaus gidų bendrijos narių konferencijoje. 

Skaitytas pranešimas „Karališkojo kurorto istorija“. (Vilijeta 

Šalomskienė).  

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

8. Pranešimai mokslinėse 

konferencijose (autorius, 

pavadinimas, vieta) 

Skaityti 2 pranešimus 

konferencijose. 

Roma Zajančkauskienė kilnojamos parodos „Dievo tarnas Teofilius 

Matulionis“ pristatymas Alytaus teatre; 

Daiva Valatkienė Paskaita „Dievo tarno Teofiliaus Matulionio 

tarnystė“,  Alytaus švento Benedikto gimnazija; 

Roma Zajančkauskienė kilnojamos parodos „Dievo tarnas Teofilius 

Matulionis“ pristatymas, Merkinėje Dzūkų nacionalinio parko 

lankytojų centre, 40. 

Skaitytas pranešimas tarptautinėje konferencijoje Jurmaloje 

(Latvija), „Birštono kurorto istoriją”. (Vilijeta Šalomskienė). 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė Roma 

Zajančkauskienė 
9. Kiti darbai    
VI. RINKINIŲ APSKAITOS 

KOMPIUTERIZAVIMAS IR 

EKSPONATŲ 

SKAITMENINIMAS 

   

1. Kompiuterinė apskaita 

(nurodyti įvestų į muziejaus 

duomenų bazę įrašų apie 

eksponatus bei skaitmeninių 

vaizdų skaičių) 

Įvesti 50 skaitmeninius 

vaizdus ir aprašus. 

Įvestas 31 eksponatas Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

2. LIMIS (vykdyti  

parengiamieji darbai) 
   

3. Eksponatų skaitmeniniams    
3. Suskaitmenintų eksponatų 

atranka (nurodyti prioritetinį 

kriterijų/-us: unikalumas, 

turinys ir vertė, fizinė būklė, 

Numatoma skaitmeninti 

eksponatus, kurie savo 

turiniu ir verte aktualūs 

Birštono kaip kurorto 

Skaitmeninti pirmiausia  eksponatai, kurie savo turiniu ir verte 

aktualūs Birštono kaip kurorto istorijai, taip pat prastesnės fizinės 

būklės. 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 
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amžius, rūšis, tema, kt.) istorijai, taip pat 

prastesnės fizinės būklės 
3.2. Suskaitmenintų eksponatų 

skaičius 
 Suskaitmeninta – 36 eksponatai Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 
3.3. Dalyvavimas 

skaitmeninimo projektuose 

(pavadinimas, partneriai, kt.) 

Dalyvavimas LIMIS 

mokymuose, seminaruose 

Vilniuje 

Dalyvavome Lietuvos Dailės muziejuje LIMIS projekte ,,LIMIS SC 

mobilių skaitmeninimo grupių mokymai“ 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 
4. Skaitmeninimo ir darbo su 

duomenų bazėmis gebėjimų 

ugdymas (dalyvavimas darbo 

grupėse, mokymuose) 

 Dalyvavome Lietuvos Dailės muziejuje LIMIS organizuojamuose 

mobilių skaitmeninimo grupių mokymuose  muziejuje (1 dalyviai.) 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 

5. Kiti darbai    

VII. RYŠIAI SU 

VISUOMENE 

 

   

1. Informacija žiniasklaidai 

apie muziejų, jo rinkinius ir 

renginius (nurodyti parengtų 

informacinių pranešimų 

spaudai, radijo ir televizijos 

laidų, kuriose dalyvauta, 

skaičių) 

Numatoma parengti 10 

pranešimus spaudai apie 

muziejaus rinkinius. 

Parengti  2  informacinius 

pranešimus televizijos 

laidoms. 

Parengti 3 pranešimai spaudai apie muziejaus rinkinius. 

 

Dalyvauta LRT KULTŪRA  televizijos laidoje „Kultūros 

savanoriai“. 

Parengta medžiaga apie Birštono kurorto istoriją žurnalui 

,,Legendos“. 

 

Parengta medžiaga LRT2 laidai ,,7 Kauno dienos“, apie kurorto, 

mineralinių šaltinių istoriją. 

Pristatyta edukacija „Velykinis margutis“  „Lietuvos ryto“ 

televizijos  laidai. 

TV Eteris televizijos  laida apie tarptautinę parodą „Žmonės, gatvės, 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės pavaduotojas 

Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 



 26 

namai“ 

Interviu užsienio radijui „Latvijas radio 2“  apie tarptautinę parodą 

„Žmonės, gatvės, namai“ 

Straipsnis užsienio spaudoje „JŪRMALAS ZINAS“ apie tarptautinę 

parodą „Žmonės, gatvės, namai“ 

 

Angelė Sabaliauskaitė 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 
2. Reklama (nurodyti 

projektus, kuriems buvo 

organizuotos specialios 

reklamos kampanijos ir jas 

trumpai apibūdinti) 

   

3. Kita veikla  Internetinėje svetainėje „Panoramas lt.“ patalpinta Birštono 

muziejaus ir Sakralinio muziejaus panoraminės ekspozicijos. 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 
VIII. METODINĖ VEIKLA    
1. Konsultacijos, metodinė 

pagalba įvairiais muziejaus 

veiklos kausimais (kam, 

kokiais klausimais buvo 

teikta) 

Teikti metodinę pagalbą 

TIC darbuotojams, 

Birštono gimnazijos 

mokytojams, Birštono 

sanatorijų gidams ir 

renginių organizatoriams. 

Suteikta informacija Lietuvos žurnalistų sąjungos 

žurnalistams. Informacija panaudota žurnale „Translation in 

Lithuanian-Esperanto Dictionary” 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 

2. Metodinės medžiagos 

rengimas (tema, tikslinė 

grupė, sklaidos būdas) 

Rengti ir pateikti metodinę 

medžiagą Birštono miesto 

ir kurorto istorijos 

tematika suinteresuotiems 

asmenims ir tikslinėms 

grupėms- moksleiviams, 

studentams, mokslininkam 

tyrėjams, kitų muziejų 

muziejininkams, 

kraštotyrinių ekspedicijų 

dalyviams, masinės 

informacijos priemonėms, 

savivaldybės įstaigoms ir 

bendruomenei. Sklaidos 

1. Birštono savivaldybės administracijai teikta metodinė 

pagalba apie Birutės mineralinio vandens šaltinio istoriją. 

2. Teikta metodinė pagalba Birštono savivaldybės 

nevyriausybinėms organizacijoms Birštono istorijos tema. 

3. Birštono savivaldybės vyr. specialistui E. Dargiui teiktos 

konsultacijos ir Birštono senosios nuotraukos. 

4. VDU doktorantui Kęstui Bartkevičiui apie   LPS Birštono 

skyriaus veiklą; 

5. ,,Tulpės“ sanatorijai metodinė konsultacija dėl natūropato 

S.Kneipo filosofijos. 

6. Antaninai Aleknavičienei apie gydytoją Jurgį Venckūną; 

7. Karo akademijos karininkui Gintautui Jakščiui teiktos 

senosios Birštono nuotraukos. 

8. Projektui ,,Archimedė‘‘ teiktos senos Birštono medinio 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

 

Struktūrinio padalinio 

vadovė  dr. Roma 

Zajančkauskienė 

 

Direktorės pavaduotojas 

Vytautas 

Šeškevičius 

 

Vyr. fondų saugotoja 

Angelė Sabaliauskaitė 
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būdai- raštu, žodžiu, 

elektroninėmis 

informacijos perdavimo 

priemonėmis. 

 

paveldo nuotraukos. 

9. Laidai ,,7 Kauno dienos“, teikta metodinė pagalba apie 

kurorto ir mineralinių šaltinių istoriją. 

10. Teikta metodinė pagalba žurnalui ,,Legendos“ apie Kurorto 

istoriją. 

 

Muziejininkė Daiva 

Valatkienė 

 

Muziejininkė-edukatorė 

Irma Kereišienė 

3. Darbas su stažuotojais ir 

praktikantais 
   

IX. MUZIEJAUS 

DARBUOTOJAI 
   

1. Kadrų kaita (nurodyti 

priimtų / atleistų darbuotojų 

skaičių) 

   

2. Kvalifikacijos kėlimas –

studijavimas aukštosiose 

mokyklose, dalyvavimas 

seminaruose, kursuose, 

konferencijose Lietuvoje ir 

užsienyje (programos, temos, 

vieta, dalyviai) 

Dalyvauti LIMIS 

mokymuose, kituose 

seminaruose, 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose. 

 Dalyvauta Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) Rinkinių 

mokslinio tyrimo sekcijos XVI-oji konferencija. (Angelė 

Sabaliauskaitė) 

 Dalyvauta 5 dienų muziejų darbuotojų stažuotės programoje 

„ Muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo tinklo plėtros galimybės“ 

 Dalyvauta 2 dienų kvalifikacijos tobulinimo seminare 

„Žiemos švenčių apeigynas“ Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centre. (Irma Kereišienė, Daiva Valatkienė) 

 Dalyvauta  1 dienos Ateities Visuomenės Instituto 

organizuojamuose projekto „Regionų savivaldybių kultūros įstaigų 

kompetencijų ugdymas paslaugų modernizavimo, kūrybos inovacijų 

diegimo ir erdvių įveikimo srityse“  mokymuose „Kūrybinės 

inovacijos ir kultūra“. (Vilijeta Šalomskienė, Angelė Sabaliauskaitė, 

Vytautas Šeškevičius). 

 Išklausytas 120 val. Pedagoginių – psichologinių žinių 

kursas (Irma Kereišienė) 

 Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje Jurmaloje (Latvija), 

skaitytas pranešimas apie Birštono kurorto istoriją. (Vilijeta 

Šalomskienė) 

Direktorė  Vilijeta 

Šalomskienė 

3. Kita svarbi informacija apie 

darbuotojus (apdovanojimai ir 

kt.) 

 Birštono savivaldybės merės padėka Irmai Kereišienei “Už 

edukacinių program kūrimą ir pristatymą muziejaus lankytojams, 

Birštono muziejaus veiklos viešinimą, Birštono kurosrto ir apylinkių 
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etnografinio palikimo rinkimą ir sklaidą”.  

 

Seimo nario Juozo Palionio padėka Romai Zajančkauskienei 

Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienos proga “Už motyvuotą 

pasirinkimą skleisti sakralinį meną visuomenėje, už aktyvią ir 

bendruomenišką poziciją” 

 

Birštono savivaldybės merės padėka Romai Zajančkauskienei “Už 

aktyvią veiklą bendruomenėje ir sakralinio meno sklaidą”. 

 

 
X. MUZIEJAUS 

PAGALBINIŲ PADALINIŲ 

VEIKLA 

   

1. Archyvo ir bibliotekos 

darbas 
   

2. Ūkinė veikla (statybos ir 

remonto darbai, kiti ūkiniai 

darbai – apibūdinimas, 

rezultatai, finansinės išlaidos) 

Birštono muziejuje įrengti 

edukacinę klasę. Padaryti 

kosmetinį remontą II a. 

koridoriuje ir laiptinėje. 

Birštono muziejuje įrengta edukacinė klasė, padarytas remontas ir 

pakeisti baldai. Klasėje telpa iki 25 edukacijos dalyvių. 

I aukšto parodinėje salėje pakeista elektros instaliacija. 

Direktoriaus  

pavaduotojas Vytautas 

Šeškevičius 

 
3. Kitų padalinių darbas    

 

 

 

 

______________________________     ___________________________   _____________________________________ 

 (Vadovo pareigos)       (parašas)      (vardas, pavardė) 

 

______________________________ 

 (Užpildymo data) 

 

____________________________________ 

 


